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Lonclra, H (A.A.) - Amlnllik da 
ires1 dUŞmandan evvel Ark Roya1 tay 
yare gemlatnln be.tt.J#mı blldlrmio • 
Ur. 

Standard iııtlab hacml 22.000 tX>nl. 
IAto otan bu gemi tanı hamuleıılle 
27.000 tonilAtoya baliğ oluyordu. Sa. 
atte azamı ırUraU 32 mildi; MUtear 
nz tayyareler gemiye "deb§et _ ter
reur,. ismi vermişlerdi. Şimdiye ka. 
dar birçok defalar dUşman tayyare 
ıerinin hQcumlarma ufrıyan Ark Ro. 
yall sonunda denizaltı koraanl&rı bir 
o!Uın d&rboslle b&tır:mağa muva:ftak 
olınlJllardır. 

Ark Roya!i.n harp kudreti müthl.§ti. 
Diğer İnglllz tayyare gemilerinin 
hepainden fazla tayyare ta§ıyabi1!yor 
du. Normal olarak 6(\.70 tayyare QI.. 

ltoına, 1' (A.A..) - D.N.B. oırdı. Mürettebatı, liıgmz bahriye 
~.l\nıerika :mebuslar meclisi tarafın. sl.ndekl harp gemllifrinln en l"ülasma 
ı.. bltaratıık kanununun ilgası hak.o j l.600 ze yük.ııeliyordu. 
~. «3a Popolo dl Roma gazet09i d!yor 
"' Blmnark zrrhlıalle ya.pt.ıtı ki• bir 

muharebe neticesinde batan, hazin A
kibetl dUnyaca malCım Hud drltnotu 
mUrettebe.tmdan 200 kl§l tazlaaı var 
QI • 

Bir milddettenberi A.r~lin aU.. 
varisl ~ Kwnaııdaıı Jlawıcl. bWl 

ltuzvett, hile ve entrika kullanmak 
~ ~e ezcllmle birÇok mebuslnn kor .. 
~t.ınaıc için yazdığı mektupla kendi 
lta.<lealnf zorla kabul etUrmeğe ,.e A. 
._.l'lltan pıuıetiDin. jr.ndesine .ay.kırı 
tl~c muvaffak olmut§ur. 

dan eVTel Furloua tayyare ~mlıılnln • ---. ........ ---.,.........,..~~~-'-~~~~ 
aUvarlBiydl. Mum!lltcyh daha evvel, 
bu harbin iptlda.sında dUşm&n denız.. .\Lnanlar da aynı fikirde 

\'~D, H (A.A.) _ D.N.B. ııttılan tara.tından batmlan Ooura. 
~uriyetçi FinkbaM, Beyaze • geous tayyare gemisinln kumandan 

:: Zllebuslar meclisinden kat1 karar. lığml yapmı,,tır. 
>t toplamak üzere millet nıUmes - Ark Royal babrtla.n UçUncU ta.yya. 

~"rfnde.n bazıları Uzerlnde kuvveW re gemisidir, Coura..,o-eous ~ deni. 

Aman 
tebii~i 

t tazyik ya.pmış olduğunu s5ylemlfw zinde torpillenerek, Glorlous YC refa 
~· Su mllıne88illere, h!klmUk, direk· kaUndeki iki muhrip 1940 senesl ııa... 1 Berlin, H (A.A.) - Alman ordu-
~Uk gl.bl mevkiler vaadedllmi§Ur. zıranı:nda. Norveç sahilleri ııçıklannda ları başkumandanhğmm tebliği: 
ı..7:~ mUme.ssllin bu manevraların Schamborst ve Gneiaen.au, Alman mu Kırımda, kıtalarımız Kcrçln pek 
~ altında lmlmI§ ve kanun Jl\yi- barebe kruva.zörlertıe yaptığı muhare. yakmına. gelmiştir. Şehir ve Ilınan . ~ 1 be Alman topçusunun ateJl allmde.dır. 
~ a. samımı kanaatleri hUll.fma rey sonunda babnı§lardn'. Almım ha.va kuvvetleri, Sıva.stt7pol 'ı 
~it olma.lan mllmktlndUr. _.. Devamı :ı wı •yfada civarındaki düşman a&hll bataryaları.. 

nı tam isabetlerle fskat, llmanm r--J hemmiydll askeri mevzilerini tahrip 
#'., • •;, ..-. .:a .,._ LYI 6-. ..-. 19 ~ I et.mi§ ve orta bUytlklUkte iki nakliye 
~ c..I • • -.. • • ,.iV & '&6 • • .,. ~ gemisini hasam uğratmı§trr. 

Kerçton Jtaçan dll.JIDan kuvvetlerine 
de havadan taarruzlar yapılmı§t.Jr. 

d f petrol tmyularma alan yapmüt.n.o Sav&§ taYYa.r<ılerlmlz 5500 tonil~to e e nı menetmek; Karadenizin hemen luk iki gemiyi bomba !snbcUle batır .. 

~eresi? ~'E:.~~~~ _,;, .. --DeWm•"•cl .. ,,_ 
tııglliuerin b..-t~lııngıell!da l>ııybcttiklcrl Korooy~ıs tayyare 

gomisl. ba.tıı.rkeıı 

Yar.an: Bir Muharrir 
/l t&uç ay eneJ, eylöliln on 

'lı... betinden sonra prk cephe. 
b~ harbe devama lmkiıı olmadı. 
'iddia ediliyonlu. EyltU geçti, 
~rfnln ortaıııma geldik, JıarP 
~ llddetlle de'ıun ediyor. 
~ t'ıephesiode Alman taamızla
tı; ~ bliytiğil teŞriıılenle yapd 
~ l\iyeı almdr, Mosko\'a sanldr, 
~ha ve Doneç haw.ası lstili 
~ıı, Odesa düştü ,·e §imdi Kr.. 
\. ltgaıı tamamlanmak Uzere -

~ ~ nıüteha&sıslara göre Ker 
.1' ~tmdan. sonn Ahnan ordoau 
~ i~ yanımdasmda yapıla
lı.~ .... YUk bir iş kalııwıuştır. Sev .. 
1_ııtt t5 ba.lammdaıı Slva.stopoluo 
1
't '-bbiııct plinda gelen bir zanı. 
't._ ~ryor. 

t~ \"lı-i Efkir'daJd ınakalcsinde 
'-._ tJ.~ Sabi , Almanlann Kmm 

~S·!S::.~.ıS -ece · yarısı· veri· 
luma akınlar JSPmak ve &kiiya 1 aıı lı b 1 r.:ı:. :=IUD1l Ve petrol boru- •• u • a er 

4. Novoro&lsk harp limannu. 
u.ptetmek ve ba taraftaki petrol 
kuyulanm ele geÇiımek; 

5. Kafkas dağlannda tamim o.; 
huıacak Rus müdafasmm soı yan1e 
nı ve gerilerini tehdit etmek. 

Bununla beraber Almanların 
son t.aarrmlanndald asıl hedef bu 
güne kadar tamamlle aydmlaıunq 
değildir. Birinci gaye ne idi! Mos· 
kO\·a mı, Ukrayna mı, Kafkasya 
m1! 

Kulağının etr.afı" çepe 
çevre çürümüş otan 

genç kadın 

Neden öldü ·? 
Ceset morgda tetkik ediliyor 

So,·vet 
teblisti 

-
l'losko\"a. 14 (A. A.) - Sovyct 

geceyarısı tebliği: 

13 Sonteşrinde kıtalarmm, diiı;• 
manl:ı. bütUn cephelerde çarpışmış 
Jardrr. 

Sar;Jı maliımata göre, 11 Sonte3 
rinde evvelce hııher verildiği gibi 
25 değil, 36 Alman tayyaresi dü• 
ııUrülmüştür. 12 Sonteşrinde 20 
Alman tayyaresi tah

0

rlp edi:lrhiştir. 
Biz fi tayyare kaybettik. 13 Son. 
teşrinde, Moskova ynkmında .... Al
man tayyaresi düş'ürülmU.,tür. 5 
Sonteıµinlc 10 sonteşrln anısında 
gemf.leıimiz Baventz denizinde', cc 
man 9000 tonluk 2 dli3man nakil 
Ye gemisi, Baltık denizinde de cc
man 13.000 tonluk 3 dü§ma.n nak• 
liye gemisi batmlmıştır. 

1 ingilizlerir. 
22600 
tonilato 

hacmindeki 
ARK ROYAL 
Tayyare 

. . . 
gem ısını 

Almanlar 
batırdı 

o 

T orpilleneıı gemi 
yedeğe ahndığı 
sırada battı 

--0---

1937 de 
denize 

indırilmiş 
olan 

Arkrogal 

70 
tayyare 
taşımak

ta idi 
Lontlrtr 14 ( A.A.) - .._ 

men bilJirili)IOT: 
, Ark Royal tayyare ı~ 

batmqtır. 

••• 
Lontlra, 14 (A.A.) - la. 

giliz Amirallik daireeinia 
tebliği: 

Amirallik dairesi, Llla 
Maundun kumandumdalri 
Ark Royal tayyare ıemi• 
nin battığını teesaürle bildi 
rir. 

Ark Royal \ayyare gemiei 
torpillendikten sonra yede
ğe alındığı sırada babnıftır. 
Gemide ölenlerin say111 he 
nüz malôm defildir. Fakat 
ilk haberler mürettebattan 
telef olanlann fazla olmadı
ğım memnuniyetle bildir 
mektedir. Tayyare ıemiıile 
beraber seyreden diier cüzü 
tamlar mürettebatın büyük 
kısmını kurtarmıılardır. O . 
lenlerin akrabalan mümkün 
olduğu kadar ıüratle haber 
dar edileceklerdir. 

• • • 
Lonclra, 14 ( A.A) 

22,600\:onilito istiap hacmin 
de olan Ark Royal t&YJ1Lre 
gemisi 1937 senesinde deni
ze indirilmitli. 11 .4 lük 8 tay 
yare dafi topla mücehhezdi 
ve 70 tayyare taııyabiliyordu 

'~r l~gal etmekte ~ 
l. 'tlan olduğunu yazmaktadır: 

rv boğazına. hakim olarak 
~ hmilertnin Aza.k denlzi.De 
~ t,.~a mini olmak ,.e 
ı~~ bir ı\lman havu7.tl gibi 

Birinm hedef Moekova deiilae, 
Alman ordularuun 1)o cephede du
raldamalan ihtiyaridir. Ukraynayı 
fama.mile ktUA. eden :Alman ordusu 
Sovyetler Birliğinin merkezini ele 
geçinneden evvel, hatü. Kafkasya. 
ya vannadaıı evvel, Bakôys giden 
demiryoDamu ve petrol kuyulan • 
nı kesmek niyetindedir. E~er plf&n 
bu ise, Moskovay& karşı yapılan 
taarnn Ras ord111A1Dua külli kav• 
,·etlemd onda toplamağa matuf 
bir talıiye hareketidir. Eğer plan 
hu değfl<ıe. Moekova önündeki ha.· 
reki.t. yağmur, bataklık ve §iddet. 
il Rus mukavemeti yildnden J'a 
dura.klumt veya fmnamlle akame
te airamııtu'. Alman pllnı nıalfam 
olmacJrğma g~re unıktan ,·erilecek 
hlikümler menimsizdir. Beldiye • 

Dün gece Samatyada genç bir kadın henüz anlatıl. 

mıyan bir sebebten ölmüş, bu ölüm şüpheli görüldüğün. Yeal bir otobls 
den kadının cesedi morga kaldırılmışhr. 

Bu civarda oturanl&n bir h&y\l heye. 

' \· ; 
~ada yerleşecek i\l· 

cı~Va kavvetıeri vasıta&Ue 
' -.ıtk harp Ilmaıınn bomba • 

•e ba t&rafiardaki petrol 
ı~,~~da.n Ye tesislerinden bot. 
~ik"' lstifa(lesine mimi olmak; 

tayyarelerinin Rmnaaya lim. 

italyan cana dü§Uron. bu hl\dlırıeıılni tatsi 1 1 1 
lA~:m:u~ı:~~~vnycaddeai.nde2Hj serv s açı ıror 

t b 1 ~ v • numaralı abpp bir ev vardır. Bu f e a 1 evde Re!ik ' isimli bir i§Çl ile kansı lsta.nbul beledlyes1 Em.inönU •e 
• Leman Oturmaktadır. Leman 87 Y&.§ID Taksim gibi §ehrin mUhJm bir Jş yolu 

Roma, 14 (A.A.) - İtalyan ordu- dndır ve gUzeldlr. Refik ise 42 yaş- ll7.erlnde yenl bir otobüs servisi kur 
lan umumt karargahının tebliği: ı larmdndır v~ beş sene işsiz kaldıktrın mağa Jmrar vermiştir. Bu hatta 10 

W- DeT9mı % ind aayflwıla S: De\-amı 2 inci 8&JÜdft ı tane otob08 J3llyecekUr. Yalnız at. 

tıa lflemeye açılmam için. Aakara 
dan cevap beklenilmektedir. . Cıeftı> 
geldikten 80l1ra açılacak bu yol, §eh 
rlD en mUhlm bir derdi olall .-kllyc 
vurtuı dMSJlmı ıı.... ~ktiı 
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Yanliş bir fikır 

uz. ve ·ı ! 
a ve b t al 
mıe etleri 

tıre en 

SesAanatkArJarımız;4a.u blrl: ''Erkek mtl81kf,tDular ağızLu11c L.~ 
tutsalar 1ıı,cıa yok!,, Jlyor ve DAve ediyor: "Ben ylmi.l ~ bUncknberl 
sesimi pUUrta dlnllyemedtm !" 

Su ıh 
teşebbüsünde 

bu tundu 
Boston, H (A.A.) - .Massachm". 

setts demokrat Ayanı, ve Ayan meclisi 
bahriye cncUmcnl rclsl Valsh, CUmhur 
relsi RuzvclUn, bugUnkU Avnıpa har. 
bine nihayet vermek üzere, Papa, dJ. 
ğer din rUesası ve bit.arat memleket. 
terle mtlştereken bir harekete tc§eb • 

Kendi se81nJ plAldo dlnllycmlyeo aana.tktann doyduğu samlmt hllz.. 
nll bir tıınıfn bmıknlıın: fakat ağır.Iıırlle ku;t tutan erkek ııaoatkArlann 

faydasız bir hayat yapdlkla.ruu hJç te znnnetmlyomz. GUul 84'81n, tl> 
ftenmez, bir nltm mndenl gibi alıcısı dalma vrui:lır. lllltUn mesele bl.iyle 
bir sese sahlp ollDAkta ve hayatta muvııffu.k olmanın bazı eırl:ırnu bll. 

mekte, aynca bu esrarn fıtnıtruı sa.bip doğ'onkta.:tır. Belki mllzlk, bir 
l<onser halinden çıl•tığı tn.kdlrde kulaklarımıulaıı çok eğlence hlslerlml. 
ze bltnp ediyor: \'e bir rakı ma&a&ı başmıb kadın 8C61 duymak bttyo
raz. Fnknt bu erkek rıaruıtk~rlara bütiiB kapı~ kapanını, olduğu 

oı1Ull18llla gelma. Nlteklm mu5lklyt böyle bir so.frı:ı.d:ln bir vecld halinde 
dlnlenecck yüksek mevklc çıkaran 8&11atkı\rlannıız yok değildir. Asıl 
mesele bunlarm adedlııl yükseltmel< ve bllhMsa genç lııUdntlam Koyu 
bir karanlık ıışılaınaınnktadır. !Uesleğlnde ytlrO.m~ ve terakki etnıtı; 
sruıo.tkArlarm öyle tahmin ederiz ki en bUytlk vaz.llelerlnden biri budw 

btlıı ett!G'fnl bug-Un s8yleml§Ur. 1 
Valsh. radyoda yaptığı neşrtyııtta, 

Ruzve1tln mihver d vlctler1 harp gc. 
mllerlle ateş teati ebnek üzere bah· 
rtyeye verd ği emirleri de geri alma-

Geceyar.sı ver.len 
ölüm haber• 

Gere~: tt i t' .n ve e .: ııanın 

muhltlcr.nJe <;ok lyı tıı 11 ı~l · r ve 
iyi 1;cçı.nen kan koc:ı oım ı.ı.r• olum 
ccb"l>'nın anla 11 mıısını Z'l h .ırmaıt 

tadır. 

z o.tn Oi -çok l:lm~eıu.n ifa ı:.eri 
ne mUrnc:ı.nt cttı_,· glbt mtl l.ie JmU. 
mlllkçc de tnhlkltat yap ım:ı il.ılır. 

Bir k·~mürcü ihi.t"r 
sı.cwndan ya.:nl ndı 

Ana.1.ı ..ıh :ltıntl yen ~....r ı .uma 
raıı dUk:ı: .nl:ı kömUrcU \ u .iava., 
komUrU umumi .lyntw.n ~ı.l..c~k sat. 
tığ nJan eı.lrmUme;;but yrıp lıırak tcv 
klf edllm .... tır. 

z 

Ank:ır., 14 (d;ı u ı au • .,, ım!Zıl<!R 

telefuoı. ı - Crz .. can val "lğ.nden 
alı\kad.ır m;ı • m .ıra, yer .s!lraıntuı 

hakkında ye:ıı ma.lumo.t gel.n~Ur. 
Bu ma:umııta gore dUn gece sa 

baha kaJar çalışılarak s u ıl tında 

ve basta ta ,ıma otom'' .er faali • 
yctte oulu ı ı ard·r uan oJtun güı 
lıUtUn ot n llJ Her L>:r• ı.r. akı Kı. 

zııay ıu.. ı JLlle ;w.;1 ı f yar.ı ı 

ceUrm 1 rd r Yaralı top .nn ve ta. 
emme.sına d~vam o un . .ı .tadrr. 

Yeni rz.ıncıının sero01hane yakı 
nmda bu un.ı.n m:ı.h:ılle:sinde tıasaı 

bilhassa btı:ylllt olmuştur 

Anlmrn • n. açık~ ku' nlıı.r için 
yeniden çad·rı r Ltenro tir. BUtUn 
me et n ımıştlr 

Kz 
ıu 

ı.. ;.ı .. .. 

~Ulıe lml!:JeD dU~n t r tllfl, ild e.. 
• J'lfmı~. Ksym kam. Ccrm l. 
nabl;yesin.e gttm~Ur. Bu nahiyenin ı. 
ç!n.de 80 ~, Tcrmlıı! kiSyU ise tama • 

EN SON DAKİKA 
sını lstemlştır. 1 

v 
d 

ataıy ""n tebliği 
Baııtarnfı ı inci ıın.yfada 

Afrika §imalınde, Tobnık cephe • 
aınde tlert bat mllfreulcrlmlzin laa. 
llyetl olmu§tur. Son mevzu mUsade. 
melerdo dU§man zaylıı.ta uğramış ve 
birçok all!b iğtinam cdilmi.,ur. 

.Atrtka doğusund'.l, Gondarı.n bazı 

keslml~rinde halen ııiddeUi muharebe 
1er olmaktadır. Alman havıı. kuvvet. 
leri Tobnık mUstahkem mevkılnln 84 

lıteri hedeflerini bombalamıştır. 

enaze Sollum cephesinde iki dU man ttıy. 
yaresl dllşürUlmUgtUr. Diğer iki tayya 1 
re de alevler içinde dll§mllştUr Bun-
lardan biri mUs!Umıı.n halk ıınısmds f t 
telefata sebeb olduktan ·sonra Blnga- m a s r a 1 a 
zt tayyare dali bataryalarının atcşUe ı 
dlt"erl de Djarnboub üzerinde hava 
muharebcııtnde bir nvcı tnyyarcmtz t.tı İstanbul §Chlr meclisi bugUn top 
rafından dUşUr.OlmUştilr. lanmıştır. Okunan ruznamc:le mev.,.i.J 

Marmarik sahll'erlnde bahs §eylerdcn bazılıın ııunlardır. 
ı:ıataryalo.rımızın atc,ı!e yere lnmc1 M~rzl.onlu Kara Mustafa Paııa ve 
mecbur edilen beşinci dl pı'ln toyy • arUı:saade ıı.~ası me:ıreselerlnin, ço 
resi. içinde Uç subay ve Uç y:ın ı'n cuk esirgeme kurumun.ıı. tah.!isL 
ıa birlikte sıı.~lnm o!Rrnl< e'e •eç n. S nat mUe&'le"el0 rln kuruııı.cıı.[;'l yer 
m'" ve mUrettebatı c lr ed ıml,tır. ter,n nereleri olab leceğl. 

• e a 

Kahve· ~e 
dört a Jar ı r 

ç :-1ğrılan 
vard m le 

Ba maK 
nasıl ku 

Dlln gece Clbal.Je sekiz tonl..ık b. 
ı.not.ör be§ kl;ln n yarJımıle bntm ... c.

1 
tan kurtar.tmı:tır. 
Şevki kaptana a.t oıan Sevimi! ad • 

ou motör so~Rn yUldu oldu!tU bnld 
Ciball vıı.pur lske!esınde demirli du 

ınen yıkı.nu,ştıı: Bu köyde şlmd ye 
kad:ır 9 yaralı baiun.nJ,,tur. 

~t<esindeıı 
arif dı ? 

u ... ı. suların teslrlle iskelenin bl:
ta .. ~ r:n biııdlrml§ ve d<Cllnrek su o.ı. 

ı:. ,ıaml§tır. 

Je bulıınıın gem:cl Ha.san mo 
ır n yııvo.11 ynva.ş sulnra gömllldU 

, .u c;örUnce, derhal iskeleye fırla 
rıu;ı, ve kıı.hvelerden birine girerek: 

- B!r motör batıyor. yardıma kim 
g ı r ı c;e uağırmıştır. 

B ı"lun üzerine kahvedÔ bulunan 
ıort ki ,ı, hemen moWre koşmuglar 

~e on beş daklkııdıı tam yilz çuval 
oO~ nı den ze atarak motörU kur • 
tar .ıı lıırı.lır. 

B I' h rt? denize dökU'en soğanlar 

san ıı.ll:ırlıı toplatılml§tır. 

-Hutzinger-in_c_e_na_z_e_s_i_n_J_e __ 

Almanlar bulunuyor 
Vi~l, H (AA.) - Almıı.nyanm VI. 

ı bUyUk elç.si Otto Betz, general 

1 

Alem kara tol bınası da yıkılmış 

fakat ıns:ınca bir lmyıp olmıım'ıştır 
Keml.l.b kaz.ısında teı.;ra.f ve telefon 
ttonu maıarı tam-ımly.e durmuştur 

Fen memurlar o.o başkanlığında ku 
rulan ımdat ekıp!erı kb)lere Cındc • ı 

l'tlmıı; bulur ınaıttauır. 1 
ö.U ve l- ı ZU.} wınm ı:ıc ıtad:ı. 

oıdugu KÖjlerJen gelecek baberlercıer 1 
ıuı1a!11. c.ıl<tır. ı 

Diğer tarıutan Devlet Demlryol an 
Umum MUdUrlUğ.uıcten aldığım ma ı 
ICımata göre yer sar8llltJBı yUzUnden 
Erzincan Ue Kemah arasındak! de • 
m!ryolu battı bozulmu§tur. Bu nattu 

Hun~!.n,..erin yarın Vl1Jlde yapılacak 

cenaze merasiml.nde buiunacaktır. 

Ce"l'lZ"de Alman mare§tı.I! Kaytell tem 
sil n gen ro.l Vogol ile Torınodakl 
1t lya m to.rcke komisyonu reis! gc. 
n ral Am!G ollnl ve mezk(lr komls • 
yon umumt kAtlbl general Gellck de ı 
bulu.nacaldardır. 

tamir e derh31 b 

Satılık Kapalı Arsa 
Takrloon 900 m2. Unkapanmda 

bir tarafı cadde ve bir tarafı de. 
olan kapalı arsa ~

n 81\J2S l'o. tc. 
n H~ a 'R Te vll<lye l 3 

.... ı ~ ~oı ı:-:ut n No 4 de mUra-
• ı:ı.ı. ı.ım • Eı. t e ,., 1 rı r1cıı. olunur. M -

zıncau arasında lnkıtan ı.. .ayan mt nıcaat ııaaUerf s:ı.bab saat doku • 
nakale aktıırma. sure~ tcmın ediı. ı za kadar ve öğleyin saat ı.2.so 
mektedlr. aam;mızn kadardır. 

Javonyada 
..., ' 

agır vergz 
tekl'f leri 

Tok.)'o, 14 (A.A.) - Japoııyadn bil. 
vasıta vergiler • flkk!ınından ftlbaren 
tkl misline c;ıkarıla.caktJr. 

Bu vergi zammı Jnpon mUkcllcfle
rlnln §imdiye kadar ödedlklerinln en 
bUyUğlldUr. Çin meselesinin ipt!dasm. 
•l:ınberl bllvamta \•crgller, bu suretle 
Qçbu!;uk defa arttınlmıı:ı bulunmııkta. 

fu~ ' 
B!lvamta vergiler yüzde clll nlsbe. 

tinde arttırırken btIAva.sıta vergiler, 
de İngiliz • Fransız malt sisteminden 
mUlhcm olarak, kabul ve tatbik edi
len usul lle takriben altı defa zlya
dcleşttrllmlşUr. 

Bilvasıta v\lrgllcrdc hallhıızırdıı. ya.. 
pılan bu zam 1942 iptidasında bMva. 
sıta vergilere yapılacak zam He mıı. 
vazı olacaktır. 

Aynı zamanda. demlryollıı.rında. tt. 
yahat ve ticaret nakllyııtı ve telefon 
UcreUeri de hl~dlllr nlsbctte yUk • 

scıt:ıccektır. 

.hir 

kal ırma 
ı e il.var 
BUyUlcndnnın ndzım pl~nmm tntbik 

ve tasdlk caildl(,.iine dair Nafia w 
muhtelit encUMenlerinin mazbatast. 

B~ledlyP.e-O kaldınlncak cenazelerin 
kc.llmıa ücı·ctıcrlnin tadili gör~Ul 
!'.' ll tUr. 

Bu sabah yen"den 35 fmn 
PÇ imasına m"saade edildi 
A.niuı.ra, H (Tclefonlıı) - HUkQ • 

met, Ankara, lstanbul ve İzmir Slbl 
bUytlk ııehlrl rde ekmek satı§mı um • 
z1m Uçn bazı yeni kanırlarn varmak 
:aınksadlle tetkiklere ba§laall§tır. Bu 
,chlrlcrde evlere cetveller dağıWacak 
tır. Bu cet"ellcrle her evde kaç ~ 
ikam~t ettiği ,.e bunların 1.§çl, me -
mur veya çiftçi olup olmadıklan ve 
yaışıarı tesbit edilecek ve un ve clt • 
mek tevziıı.tı bu etıtvellere göre tan. 
zlm oluruıcıı.ktır. 

Ankara, İstanbul \'C İ~r gibi bU. 
rUk şehirlerde fırınlara verilen unıa.. 
rın fırmcılar tara.tından yUksek k&.r. 
larla pastacı, börekçi, tııtlıcı ve em. 
sall esnıı..la glzlico &atıldığı ve bu yüz 
den yer yer görillen ekmek darlığı U. 
zertno !azla un vermek zarureti hA. • 
B1l olduğu anln§llml§tır. Yeni karar. 
!arla bu vaziyetin derhal önUnc geçı.. 
lecek \"O her fırına mmtnka.BmdakJ 
ııllfus kesafct!nln lhUyııcma göre un 
verilecek ve yeni alınacak tedbirlerle 
fırmcıiar bu unları tamamen ekmek 
imalinde kullanmak meebıiriyetlnde 

kı:ı.Iaca1tlaraır. 
Bir mUd®ttenberl ehemmiyet kes.. 

betmiş olan un ve ekmek mcseleal u. 
zerinde alınması iktiza eden tedbirle. 
rl tesb!t etmek Uzere dlln ıık§am llzc. 
rl v.IIA.ycttc Uç saat süren bir toplantı 
yapılmıııtır. 

İstanbul Vali ve Belediye Rel.!i Dr. 
LQtfl Kırd:ırın riyaset ettiği bu top. 
lantıyıı vall muıı.vlııleri Ahmet Kınık 
ile Raııit D<ımlrt.a,,, belediye rels muıı. 
vtnlen, belediye lktıs:ıt mUdUrU, top. 
ro.k mahsulleri umum mUdUr muavi
ni, defterdar ve bUtUn ko.ymakamlıır 

1 

l§tlrO.k etmııııerdir. 

Toplantıda "ali lhtilta.r ~lerllc çolt 
c!ddl surette me!Jgul olunm:ım ıtızım
gcldlğlnl \'1:l zaman zaman gbrUlen 
mevzii ekmek d:ırlığının kaU surette 
onUne geçllmealnl b1ldırınJıı, bu me"'• 
zu Uzcrlndc kaymakamlnrm ve beledi 
ye reis munvinlle beledlye Uttrsat 
mUdUrünUn fikirlerini alıruştır. 

Böylelikle, §chlrc!e tırmıar çoğaldık 
~. finn 17lrkctıerlne rekabet mUiıı ,. 
k1ln olacaktır. Bu J(arar, flrmlanı. ve
rilen unlann !ı\hi§ fiyatlarla. ba§kB 
ellere devrinin de kısmen 6nllne geçe .. 
celtt:tr. DUn verilen karalardan biti 
de bu suretle elindeki unları 1>a.:ıkA 

kimselere devreden fırıncılara blr da 
ha un vermemek ve fırmlarmı kapat
mak mcrkezlndcdir. Bu gibi fırıncı • 
lııro. işten el çektirilecektir. 

erDka a 

Bitaraf tik 
kanununun 

tadili 
---<>-

ebusan meclisin
~e 18 . ·rey f azlasile 

ahul edildi 
Vaşington, 14 (A.A.) - Düt1 

Ruzvcltin müdahalesi üz.eriJlC 
mcbuslnr meclisi, Amerikan ti· 
ca.rct gı.;milcrinin silfilılanmasırJ 
ve h~rp bölgelerine gönderilme
lerini yasak eden bitaraflık kıl· 
nunu hükümlerinin ilgasına de.it 
kanun layıhasını 194 reye karŞ1 
212 reyle, yani 18 rey f azlasiY· 
le kabul etmiştir. 

Müstesna bir ehemmiyet t;aşı
y:ın bu rey, mebuslar meclisi re· 
ısi RaybW'n'un riy~set koltuğul>' 
dan kalkıp Huzvelt tarafınciafl 
kc:..tiisine ve Macar Mack'a ceva· 
ben vazılan mektubu okumasıııt 
müteakip verilmiştir, 

Revler verildikten hemen sorı.. 
.Belediye lktu::ıt mUdUrti son iki se. ra, ıiayburn. Ruzv~lt tarafındııfl 

nelik ekmek vııziyetinl 1.zllh ctmııı. ga inwı.lanmak üzere Beyaz saraYş 
zetelerdc ilen UrUlen un dağıtma yol- , gönderilecek olan kanun 37 re'f! 
suzluğunun m'\hlyetinl anlataıı~. fı • karşı 50 reyle esasen kabul edıl· 
rmcılarm yUzde iki yUz nlsbcUncte mişti Layiha, Ruzvelt tarafıfl• 
ı:o.r mukab.llnde ekmekllk unlnn pas dan i~lanır imuılanmaz kaJlıl' 
tacı, t>örcltçl, simltı;I esna.tına kaçnk ~ni hükmü alacaktır 
olarak sattıklarını b1ldtrml§Ur. Ayan meclisi, layihayı k~bU~ 

Dllnkll toplantıda bııalıca. un mc • etmeden evvel. mebuslnr mecliSI 
~ıeı.rı "W:C;rtnde garu~ ıtdu kankt Birle5ik Amerika ticaret geınf' 

:zahattan dıı anıaşılmalttadrr. ı~rinin yalnız siltıhlanmalSrfil? 
Topıantıc.n. bu mevzu etra.fındn Uç 1 salahiyet veren bir metin ka.bııl 

ıneseıe tctıttk oıunmuvtur: Şehrin ek.. etmifff;i Fakat bu tedbir ay&l1 
meklık unu uzcrlndc yapılan suılstı.- ~ meclisinde m~kere edilmed~ 
maılerın glddeUe önlenmesi, un tev. evvel "Ruben James" muhribi 

Ark Rovalın tari H zıatnıw d:ıha sıı.llm esaslar dalılllnde bir Alınan denizaltı gemisi ta.rll' 
sıı11tnrnrı ı ıııcı ~yflld:ı yapılmaslle beraber bilhassa ekmek findan İzlanda açığında batırıl· 

Ark Royal, glmo.l buz denizinden U.. !stihl!lt işinin tam:ımi ve yeniden fı.. mı~ ve ayan hariciye encu.ıncJli 
mtt burnuna kııd:ır devam eden sah - nn nçıımssına mlla:uıde verilmesi. bu tedbire Amerikan gemile:rL 
dıı.. denlzıııtııımnı a.vlıyarıı.k, kors:ın • Un ruUstlmallnln kUlllyen kaldın!. nin h~rp bölgelerine ve muhntiP 
ıarı takip ederek askeri nakliyatı ve mıısı. !ırıncılc.rm ııldıklan ekmeklik 

1 

memleketler limanlarına girıxıC • 
karııeıerl hlmayeıılnc alaralt muhtelif unu kli.m'len bu maksada tahsisleri, lcrini yasak eden maddenin ilgll" 
hareket snhn~lerinde hizmet etmiş, ekmelt isllhl~kınin de mahalline mas sına dair bır teklif ilavesine );fi' 
Bısmarlt Alman zırhlıımun bo.tınlme. ruf olması için mUhlm kararlıır veril rar vermişti. fı 
sile neticelent;n harekatta hayati c mişUr. Bu ko.rarlnnıı §lmdlllk g-ızll J..ondro, 14 (A.A.) - Dcyli ?ı:{erY 
hemmlycU haiz bUyUk bir rol oyna • tutuımasına ıUzum görillm~tur Ka.. gazetesi Amerikan mccllslnin kartı e 
ml§tır. rarlarm bugün veya yarın tatbikına 

1 

nı hürriyet için bUyUk bir za!~1::rı Ark Roynl tayyare gemtsınln so:ı geç!let:f'lttlr. Şlmdıye k:ıd:ır mUs:ınde tavslf ct.aickte ve bu kararın. ttl-
g1ln'erl, Akden!zdc clıemm.yetll kal. isteyen fırıneııard~n .lllzum görülen • kartı gUrUitUlU bir darbe tc~kll e yıe 
leleri himaye eden bir hnrp gemisi va. ere yrniden fırın açmak mUsaadest 

1 

ğlnl s6y1cmcktedlr. Bu gazete ~ 
zlf~lni yapmnlııa geçml§l1r. verilecektlr. yazıyor: efil\ 

Londra, H (A.A.) - Salo.hiyeUi Bu hıı.ber duyulur duyulmaz, bugUn Bu karar. Amcrikıı.yı, mOtt.eı1~ııJ)lo 
bır ko.ynalttan blldirildlğme göre en t on btre kadar beled.ye lktısat 1 z:ıfcri için elzem olan tam yardet', 
Ark Royal to.yya.re gemisi Akdenlzdc mUdUrIUüUnc ynlden tırın açmak U. makul bir mUddııt zarfında gön ,, 
Cebc.Uttarık doğusun:ıa. taarruza u~- zere S~ • 36 ınııı aıUracaat etml.§t1r. ınck husu .. unda gllçlQğe sokan ~ 
ramı::ıtır. Gemi dUn alt§am geç velut Şehirde, fırın ııtrkotıeri lrumlduktruı !erden onu kurtannıgtır. kl 
torplllenm'ııtir. İpUdadn limana kn sonra ımpanmağa mecbur kalan bır Yorkshlre Post diyor : bil 
dar yedeldeneb'leceğl ~nedJmlşse çok fırınlar bulunduğu gibi yeni mU • Bu Imrıı.r, Amerikan azminde ~ 
de yıı.na yatınağa baıılamış ve bu va • rııc:uıt edenlerin yeniden fırın i§let • yUlt bir ileri ndım teşldl cdJyo~ı,ırıııı 
ziyet blraz sonra vaha.met kesbetıniD meıerı b1r gUn lşl tel!llikl ed.llmekte- yUk Brltanyayıı yapılacak ynruıı.tl'" 
ve sab;ıhın ılk saaUerlnde batmıştır. dlr muhııtııroya ve fedaktı.rlığa ka --~ 
--=~~~~!!::~!::!!!::!!!!!:~~~!!!::!::::=:=!. :!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!!!!:~ ma.zsa mUeS3lr surette yapııanııy~ 
-;; ğı hcrgUn biraz dahıı. iyi anla§ıidıs...-

bu !tanır bir dellldlr. Maamaflb t>'llt 
lgl bitirmek için ihtiyacımız olıın ~· 
srtaıo.n isUh&:ıl keyfiyeUnln değil. "f; 
nı zamanda, bunların bize nz:uııı J1l • 
tarda ve en kısa zaman zarfmd~ t 
Um edilmesi hususund:ı. Ruzvelt .~~ 
rafından verilen ve AmerikalıW '. 
bUyUk blr ekseriyeti tarafından -~ , 
vlp olu.nan kıırıırm mantıkt nctfcc;-:r-

A~l<, cinnet, ihtiras, heyecan .. ve nihayet ölümle biten 
hir maceranın romanı Bob Stillerin resmigeçidi • Gizli 
bir aşk mabedi! • Baskınlar • Kulüp".:e kimler bulundu? 
• Genç kıdarm el üstünde la§ıdıkları bir tabut..· ilah. 

ı:ıa 

dlr. ..--/ 

Alman ebliği 
Ba tnrafı t inci eay~ 

Doğu cephesinin diğer kcslrııl~ 
tnnh.:ılll muhıırebelerıe yeni nıu""' 
fnldyeUer elde ei1llmlııtlr: 

İngiltere ctrn!mdaki dcniZ ~ 
Bindo, Alman savaş tayynrclcri aıt" 
ve.,toft cenubunda orta bUyiUd ~ 
'bir ticııret gemlalnl hasarıı. uğı"B Jl\ 
" FalmouUı limanındaki denlS ~ 
§llat ter.glUılarlle iaşe tcsislerllli tul"' 
balnnuştır. Afrika ııımıı.llnde ~ 
tayyp.rcıerl Tobrukda 1ngll!Z ~ 
mU!ia.Jıkem mcvzilerlnl tahrlp et.ııl 
tir. ~ 

?J:Un!ertd bfrlta.ç dıı,man ta ııı-1' 
doğu Alnuınya topraklarına 81! sı 
tarda infil~ bombaları atmı.,t".~ 
vtl halk arıısmda ölenler ve ı~ 
I nanlar olmuştur. 
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di ncı .. 

Aşcı dük an.na kendini 
qtmış ve yalvarmış: 

-.. ç t 'tan ölüyo uııı. Bir 
~ · ilim ekmek ... 
~le kargayı oysun gözllnil,, der. ı 
t~ğıda oh-uyacağınır, vakıı. d::ı. 
"''ar söztınUn tam bir karşılığı 

~Ulr. Bakınız bir adam mulıtc. 
'.ııteıercten gördUğll !yllil<lı-ro ruı. 

ab.,lc ctrnlştl~ 
lııı:n adtnda. i§S!z güçsüz, yersiz 
z blrtni olan vak.. kahramanı-
~ ltlırbıı.nı Sirkecide BUyUkhen. 
• it 8'ıhlbf Şe.ldrdlr. 

l!tlhtbi Şakir, bir gece otcıi. 

~ıı~da so;ltılttan t1trcr bir ha1• 

\' 'l!ı.ı ltmıhtme acımıE: 
t 'ltacak yerin :roıt mu? c.ıi:ı scır 

r. 
ııa)'ır 
.\ . 

ç ınısm! 
~abahtanbcri bir şey yemed!m. 
l~z misin? 
~et. 
~Otı öyleyse, san:ı otelde bir ya. 
~Yltn. Garsona söyle Bana ye. 

>tııırsın, birkaç giln burnda knl 
dine blr 1§ ara. 

.\tıatı ömürler versin! 
~ ~fbtnın cllcrinl yaşlı g6zle

c 8Ure öperelt dualar eden lb.. 
,
0te1e yerle~l§, ve blr mUddet 
it Cldtm, su gölden., Imrnn ha,. 

,~ı:1l§ttr. N~yt otel sahibl Şs
.·~tn bu lnlık ve kıyafcUe il 
htcagmı dll§Unerck kendisine 
~l'ak L,lerlnl yapacak bir 1§ td 

.ıı,~r. Ancak, aradan birkaç gün 

ıurak toplanmış. sahiplerine vcrlhnl.,_ 
tir. 

E'"'clkl gUn adliyeye verilen lbnı~ 
Wm, bır!ncl sulh ceza mahkeme.sinde 
rorgusunu milteaklp tcvkl1' olundu. 
Hırsız, mahkemede yapılan sorgusım 
da çolt soğukkanlıydı. Hnklundakl. 1~ 
natları §iddetlo reddediyor: 

- Poliste tazyik göreceğim korku. 
sile hepsb1l ltırnf cttlm. Hall~ukl bun
ları ben çalmadım. Yalnız otel sa _ 
Jıibl Ş:ıklrfn paltosu ile clb!aesinl ve 
Must:ı.!anın da. ayakkabılarını aıdığım 
cio~ud:ır. Fakat bunları çalmadım, 

lıaı.a acıyıp kendllerl vcrdfüır. 
Diğerleri yalnndır. 

- Ama, bcpııinl tağınp seni yll7Je;. 
ti receğiz. 

- Çnğıım, zaten hl~biriııl poll&te 
beni tanıyamadı. 

- Hiç de öyle değil. Hepsi scnl 
tanmu!!lıı.r, ancak, kimisi .scJll lort g!.

bl 100 llrAlılt palto ile kimisi yırtık n
yakkabı il-0 kimisi yalmayak, kimisi 
pardösUlü olarak tanıdığı için ifade • 
lerl bu noktud:ı. değişiyor. 

NeUcede mahkeme, lbralılmin sıra 
ilç dolandırdığı, §ikll.yetçllcrlc ı;ahıt
ler1n mahkemeye cclhlnc knrar verdi 
ve muhalcemeyi başka bir gtlne bırak 
tı. 

ADLll'E MUJIABIJU 

· ~ llOnra, dalma ba§lt&larm.ID 
Yaşamnğa alı§lJllJ1 olan lb. 1 ~lılt~ _ .. .ız-.ı,. 

1 bu hayat sılanağa bs§la.mI~ ~-lj 
tlln otel sahibi Şakirin palto.. 
Ctk~ttnı. otel mUrıterilerinden 
~ 111 d::ı. ayakkabılarını çalıı. • 
oto ıntştır. 

, Clb!ac ve nynkkıı.bılar, ısmın .. 
>tııtttıımL,, pııhalı ctıısten, z:ınr 
«r, İbrahim buntan sırtıne. ge .. 
hno bir vurgun aramağıı. ba{'
. ll'aknt bu se..er talil yar o .. 
~~ Oldultça ıık bir ndıı.m olan 

, birkaç gün ırc kalmı:tır. Bu 
eski s3r.att olnn dllcncntği 

~~nn~ \"O ulhnyet dnh:ı. far. 
ınıynralt bir gUn Kuruçc~ .. 

~ın· r ı:ımelcl<-rinln RhCL'1 Emin 
~ 11UkMnma gitmiş: 

l1ııın aç, öıcccğlm, bana bir 
'~n-ek ver! diye yalvnrmıştır 
ttllkktı.ııma gelen !Jll• adarnm 

ne hayret ctml§ ve: 
b!l!r, n1) gUn görmU11, devlet 
hır zavallıdır! diye dUşUne

tl.ıatn acım!§, ırsci gmm ek. 
~lııe beş adet köfte verlcş• rc
.. ~ı~tır. 

~ bı:nıan bir hnmlc.io btt!r. 
l!ı.~c:ııın bir de sigara nlıp 
~1§ ve: 
ltoıur, beni yanına garson al. 
~ luuıuııa Ç!lltşınm. 'Diye yal. 
~ bagııımı:Jtrr. 

etırınayool az, mUııterı,,ı fa. 
~~ Olduğu lçln: 

!'-\ni besllyclll1!m, ki bu dl\k .. 
,~k kendi knrnınıı doyura • 

lıtııa.m:ı.fih l~Unden efen. 
~ olduğun anl:ışılıyor. So. 
~. k6rnur deposuna amele o ' i Vltrcytm, günde 120 ku•uıı 

~ıııur. 
~ leıı:ekkUr etmiş. ''e ahçı ar. 
~ -...::ı. dcp:ınun ustaba,ısınt çıı.. 

· l!:ın1n Yıışar lbrnhlm1n va. 
alllatrnış \e: 
,tOcuk sefil olmuş. Yıtnmn n
...:r: demiştir. 
,ııe:..'ibnşı. İbrahim! yultardan 
~tek kab'tah"~'t basmış 

~ 
,11• a mıııtır, benimle alay mı 

zıı lı. Bu ıoo ı:r:ııık p~t<.o ile 
~~ıneıellı< y:ı.p:ı'ıl'!r m'? 

.. l<?t!mt değiştireceğim Be. ı 
:nııı d!ye yn1vıı.rm11tır. 

•Ilı bun<!:m ınnr.ı ahr·d .. ., b!l' 
ll'u almak Uzcrc 5.5 lira 

~\e a!ıçın•n b'r "n'ılt af'l'. 
tt •de l'jcttk c ~etini l-:ı r ... 
~··ı And:ın ı;ı·.·ı"'!:.1· ~ r. 

--~l b-.ı. ce· lld~n. d~b"l birçok 
~iı:ı.! aolnnılırımş, nihay~t 

ele ı;eçlrllmt5tir. 
q ~ lablı; kat sonunda lbrnb' 

~tc-ııt :dml!Klden • p:ı•to '1 

\ c 3 pardô~U. 12 -;ıft n~ ıı. 
ı ~kr t <-aldt'tl nr.ı ••lıl'' v 

13 oJrlu u dU ı.'t ıwı ->l• 

k ilerden ~Unlt"rcı- dvla;r• 

Fin "n iyanın TeJ 
Cevabı · 

Finlel'ln ceYabi not.alarmdan n
çıkça nnl.nşıJdığma göre Finler 
yalnız 1939 senesi hmlutın.:mu is. 
tirdat ile iktifa. etmek istemiyor. 
lnr. Onlnr eski lıudntla.nmn öte 
sinde de ekseriyet! Finlilerden te
sekkill eden bazı hM ali bulundu
L'11Dn gözönllnde tutuyorlar ,.e bu
rnhrmı llh:ı.k etmek cmoJini bes
ler görUnUyorlar. 

rrc°ııdiİeri~e ;·npıİnn ·teklif ~~c 
harbe niiı:ı.yet ,·ennclcrindeu iba
rettir. Bunun sarlI:m, blttnbJ ta
yin cdilnıcmiı;tir. ÇilnltU Anıcrilm.
nm :Finli'ındiynyn ültlmntum nıahl. 
yctlmfo bir tebliğde bulunmak j~ 
tcmediği meydnndndrr. Şu lıal<le 
Finliler lııı tcldffi reddcclerken det. 
tıa :ız do:ambaçlı bir il~ lmllıı
n:ırak ltemll!eriniıı emniyeti ne g[. 
hi o:crnite 1 •İl.um gö.,t-0rl;rorsa onu 
LiJcl!ımckri pc."ıi doğru olurdu. llu
nu ~·n;ınınma! la l'inlitndiya l~I bir 
fıtt!:t l.:ı,·b<>dcrst• esef e<lcce1iz. 

HUscv;ıı Cahil Yalçın (llab(.r) 

Bu, bir ı ,1imn d ... ğil midir. 
Fakat. hakil:nt~tı bir"::. yrıkla~a 
değil m!a;r. 

- Dayı.ıız <:o~' ldbar. ~ok ince 
bir adnm, dedim, benim hakkım
da bıi} li.ıc tir teveccüh ve iltifat 
tır bu. fı'akat, ben bu kndar ilti· 
fota layık mıyım acnW.? 

- Am .. n Leyla hanım, siz ne 
kader mi.ıt.Y:a~. ne l:ıc.dar alı:ak 
önülü \lir kı~ ım:::.. Do~nısu 

h n . iz'n ri'ı:_ n~ i k defa ras~ 
' w d ··ı 1<.1.voru:n }:iz bir ~rkt;:.ı eı.,., , 

b ı: aılevf nernt edeljilirsiniz. 
h• ,: ~:nf· .ınm ic;ind · kompri. 

mel .. · -n tii:ir ' e ~rzular1 ı;imdi 
dıo:nrıvn vuruyor. 

- Bana sa:ı®ti:en bahsetme. 
vin rica ederim, Feridun bey! 
1"·1.m .,enim iç;in bv k<'limenin 
1 . C: t-Ar 1vıaıı1 l \ .'.>htıtr Zira bu, 
h·~ tt ı·;.ıd nıe 'e0 ioır. 

- Y o'~ canm1 .. Biilün aileler 
bu e'."-! ,.., ii?.ı>rirı t 0m"I kurarlar. 

oğru y -~ 

· rrme i tek y 

Fıkra ··---··· ........ ·· ................ _ 
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Çocuk terbiye&i, zcrmanımızda ~n mü

him mevkilerden birini almıştır. Yarının 
bütününü te§kil edecek bu zümreyi ne ka

Jar iyi yetiştirirsek, istikbalden o kadar 

emin olabiliriz. 

bir serbest ise ~ocuğu iesadül rüzgarının 
götüreceği yola sürükler. 
Çocuğunuzu maddi ııe manevi muhitte 

bir saniye bile dikkatinizden ıızak bulun
durmayınız. Faflat llendisincle, tamamen 
serbest olduğu kanaatini uyanclu·ınız.. 

Gwen flel<er b:ıyr:unmda ) ~lı tir 
zat, tont.'ll:ı.rııı.ı. hi l?OOIY'!'l<'r ""-'re.. 
medlği lçlıı <lert y:ım:. or ',.. ıren 
lmndino ~ikfı) ı•t <'diyordtL 

GUn gömılls, lhtl)ar 'bir n.d:ım.m 

lınkll>aten fü.Ulcce ··ı ı-;e~ l ~AUU:Uı ı . 
cabı olaraı~. rn:uılcsef el a.rıMı~"l ya.. 
pruıul oruı.. llu itirorla d:ı «-'slti de.. 
\1rlerln olmuş \Uknlırı 1;1,;o imdi 
birer lıaynl grllycr. Bu v:ı.lmlıır yal-
mz eski lr.ıyrnınlam mahsu d~ll, 

l?.:ıll valctl
0

)erlnde \l' 7.enı;La ~ 
her ntlıuıın. ha!i bir takım ruC".Llyct • ' 
!erdl. Ynnl ltüt;üğUnden lı..ıyüi;'ilne 

kııWır. ıJedelC'riml:r. lh nıı ctım·ğe b:\ 
yıhrdı. 

Çocuk terbiyesinde fazla sıkı ınzıbat 

onlarda, te§ebbüs lıissini öldürür; mutlak 
Çocuğu, doğru yolda iyi yetiştirmenin 

tek yolu budur. -
Dünva Tarihind 2n vapraklar 

±±:s:!i ; 1 

lllcsolü, rnlitllo bir n!:um bUyllk 
bir r.ıınırc!o dü~nı~. thtl)-ncını p 
dermek tlze-ro çanın.:-:ır knz.ıınmı s::ı.t. 
ına)a karar vcrmı ... Sırtına yüldo • 
nlp pamra giderken ~nUne birdenbi
re vnll çıL.,D3bm mı? Hemtm durdn. 
nıp sormu ; nereye gütnrdilğnnü, 

niçin gütUnlUğünU ıııılnymc:ı: 
c 

ae 'in aşk 
gayn ı 

- Snıın ıınra mı, bir merkep ın1, 
blrkıı9 koyun ınu, yııhut b!ığlık, !hah 
ı;eUk lJlr yer mi 'ereyim, demlş. 

Ilo~;nımu bUk.en ndıı.me:ı{;'lZ: 

- h blllrslnlz efendim ama, ea. 
yenlufo pa:alnn kemmoe l•or, nwır • 
keoo biner, lrnyuııl:ın önllmo kaiar, 
bğ::. gider, snğlığmız.a dun ederim. 

(Baftarnfı dtinkü filll ımıuı.n J 
Madam Suıel 1812 ı:ıcnest.nde proje 

sL"l.I mevkll fille koydu. 
Rusya ııe :tsveç nrasındakl nnla§D'ID. 

projesini Çara anlatmak üzere Pcte~ 
burga harekete karar verdi. 

Böylece madam Stael çoculcıarı ve 
kendisini g81ge giol takip eden iki 
lı§ıkı ile yolıı. koyuldu. 

Petersburgda blrkaç gUn kaldıktan 
sonra madam Stael plft.nmı takip ede. 
rck bu koro lsvcçe mUtevecclhcn hıı.. 
rcket etU. 1'"inltindadan geçerek Abo 
limanına gcldl. Şimdi Baltık denizini 
o.şarak tsvcçe varmak icab:ıdlyordu. 

Bunun için bir balıkçı gcmlsi ııı.zım.. 
dı. 

Korln Jslmll romnnmdn. mUthlş fır .. 
lınalar tıur.1r eden madam Stael fi 
hamını bu yolculuk ımıımnda almış • 
tı. Deniz mUtlıl§ azgındı. Fakat bU.. 
tUn korkusunu yenerek çocuklan v 
tı§ıklan ile balıkcı gemisine b1ndI. 
Rokayı kıskanıı.n. Şlogel tr.ı tehlikeli 

raldblnl bertaraf etmek istiyordu. 
- Oh dostum, siz aaker kaçağı o 

taraf kabul edillyoıınınuz.Eğer yaka. 
lo.nmıaııız kur;una. dlzllece1'51nlz. 

Fal<nt qkmdıı.n bıı§lüı. BCS dlnlcmı.. 

yen genç §!Svnlye buna aldrı"L' bl~c et 
mlyor, yatnızcıı.: 

- Siz Oencvreye d~nüntız, mösyö 
Şlegel, 

Diye cevap veriyor. 
Ve birlblrlnde:d nefret eden ikl tl.§ık 

gUzel romancıyı terkcdom.lycrek bir. 
ilkte yola. devam ediyorlar. 

Herke.9 gemiye yert~iyor. Bu fa • 
kir gemtdo konfor §Öyle dursun. otu_ 
racak nıhıı.t bir yer bile yol• .. 

"O'stc.ılk ı:ızgm dcnlzln Uzcrindc za,. 
ve.Ilı geminin bir fındık kabuğu gibi 
oynamRSt da endişe uyandınyor. 

Uzun sUrcceğl görülen yolculuk 
galiba mkıcı olacak .. Fakat bereket 
vcnıtn, ltl vapurda ikl NOlCU daha var. 
Biri 1cna Unlvcrsltcsi !ilozo!i profesö. 
rQ btr genç .. eev!§tlği aktris lçln mev. 
klinl, ailesini tcrketmll1 .. AktrlB do Uç 
defa c\·lcnml.§, Uç çocuğu var, hatt.tı. 
eltı.ıı ilçüncU kocasmm da lsmtnl ta • 
ı;ıyor. Bı: çift otm:ı'ln yolculuk dnh'l 
m~kUl oıacalt . 

Madam Staelin zckAsı ıncell~l ı,t. 

rlsın de samıt \'C ma._1rnrctı diğer :roı.. 

culnrı nvul•Jyor. 

Saadet olmasa, ~ile te.c.:ı;k.1,;ül d ... 
mez. 

- Saadetsiz olarak da bir co \ 
aileler lrnm!ur. ynı,ar ve <'Ol ık 
ÇOctık sahibi olurlar IIatı.u 
bence en nor:nal aile kÜı uluşlun 
da böyle ol~nlardır . 

- Deme..'!,: ki siz "saad~t" i in. 
kar ediyorsunuz öyle mi? 

- Evet •. Evet .. Bu b r vehim. 
d~n. vesveseden bı~ka bir rı"V 
d<:ğildh'. 

- O hnlcic i:: çok b~ihaht, ka
ranlık bir muhit kind ... j'TI'fü'Or 
• unuz. Ail niz saadetten nasibim 
almaıın~. 

- Bunu doğru soylediniz. Sa
adet, sizce belki mevcuttur. Fa. 
kat ben onu tanım~dırn. G5rma. 
dim, Eğer o mes-ela bir ı:ıekere, 
-.uya be117~ycn bir m:'.'..dde ise, 
b.?n onu mral"se~ tatm dnr. 

Fcridunun birdenbi g(l~; ri 
ısıld ... dı: 

Fak.at vaziyet birdenbire deği§meğc 
başlıyor. Rüzg{U' şlddeUenml§, Baltık 
k5rfezlnde seyreden kUçUk gemi tebli. 
keli vaziyetlere girmeğe bnşlamı:ştır, 
MUthl§ fırtma var. Dalgalıır güverte 
yi n§lyor, vapur çııdırdıyor ve parça_ 
lanacakmış hissini veriyor. 

Ters rü.zgll.rlnr kaptanı dn istikamet 
değl§tlrmeğe mecbur ediyor, ve Stok. 
holm üzerine giderken, sığınacak bir 
yer bulmak üzere gemi Aland adalan 
mı. d6ndUrWUyor. 

Fırtınanın t<>slrlnc kapııan gemi A 

land adacıklarını çeviren knynlann 
üzerine sllrllklenlyor. Mesut bir tesa. 
dut eseri olamk yolcular kıızadnn aıığ, 
.sallm kurtuluyorlar. 

İ§tc böylece hepsi, gayri mcskU:ı 
bır adıı.nm üzcrlnc çıkıyor, burada. aç. 
lılttan ve susunluktan ne kıı.dar .za 
man ya§aya.blleceklcrinl dU,unerek 
Akrbctlcrl!ıl bckllyorlD.r. 

Fakat bunlar çok garip Robensoıı. 

Jar. 
No ylycce.lt, ne de bannncak yer 

dUşUnUyorlar. 

Şekspr1rin hayranı olan Şlegcl, 

"Fırtına,, parçasnıı okuyor. Korln 
Stncl bu mncoradnn bl.rc;ok tasvir 
Jer yapıı.bUeccğinl gfü1lyor, aktrlş 

Hcnrlct manzaraya. doyamıyor. Bun 
dan dn.ll:ı. mükemmel b!r dekor olamaz 
diye dUşUnUyor. 
Yalnızca Hoka dUşUnce lle hareket 

ederek, kaptan ve mUrett~b:ı.tn. yar. 
dnn ediyor; gemideki y:lyccctı"l kurtnr 
mat:'tl. çalışıyor. 

İliklerine ltadar ıslanmış ve yorul .. 
:mu!l bir haldo arkadtı§larmm yonma 
geldiği zaman hr.yretten donalcalıyor: 
luı.zazcdcler bir mtısamero hnzırln 

maki~ mc~guldUrler •. Aktris· 
- "Bundan daha gU.zcl deltor ola_ 

mnz, eliyor. 'Muhakkak b!r tcms!l ver 
ıncllyiz. 

Bu fikir madam Stael1n fevkalö.dC> 
be>§una gidiyor, derhal zamıma, mckrt 
na uygun bir piyes hazırlıyor .. Jhon 
Rokıı. <in mecburen bu oyunun tçina 
giriyor. 

Temsil bn3lıyor. Kartan, mUrettc 
bat ve ~ocııldar, salon vazlfeq!nt gö 
ren kum:ıalda yer nlıyorıar. Sahne 1.. 
t:e en tnhll ve en mUl;cmm<'l bl.r delto
rc.. mııhktır. ıc,1llilt içinde bllyUk 
kaynlar muaı- "m ı:ığaçlar, yeşil bir 

- O halde size şimdi d:ı.ha çok 
n.c:y('rum L vW. hanım! 

- l zülırE ~:ı~. r.ı<''l 'hayat" ın 
dn lıir hi,., olduğuna lmniim. 

- Bu hınnati v ni mi edindi 
niz? 

- H~vır Yeni d"'~il. Ma ı 
mufih pnJ~ Ü- eski değil, 

- ~ti h ld riz' ·,:illin t- nlnrı 
inkara . v\ İ"'l ruhi b'r fi.mil ··c 
~k olsa. gerek. 

- Belki 
. B:lki 'i!ef:;ıil. Muhalı'lta'· böv. 

lcdir. Ve davım. sizin 1rnf .... mzdan 
::U kanaat1n i :;;•mcğ'e ' lı aca!t
tır. ~iz rr\.re :rren l1C • .. ·ınız. 
Maam'lfih, Li temin ffi im i.i. 
dııyım ~~d~.t 1-u h, t!.>hkların 
proft~söı üdür. Sizi ç<Jk I:ısa zn. 
ffi""ld . teda\; rcineekkrın~cn C
rr; :nim. 

Demek M b::ınn. !'!:imdi dnlıa 
ço?: acıyorsunuz ? 

- Evet f\i7.e ~cım:ımak kabil 
mi? "Sr:ı:k + i "hay t'' ı ir:ıl:fı.r 
ediyor, bunl..ıra bir kıymet \·e~ 
•11:. or unuz! · 

- P"'ki. siZl' s~"nvım: Bunla. 
rm ne d ğ rı var? !'\1' n}a, haya
tımız Üz"'rin fo bü:yı.il· 1 olU cla:ı 
.ı!iınluk h[.diselerin istibı.mctle. 
rini değiştiı'meğe muktedir ola
bilir misiniz? 

- Hayır. Çünkü, tabiat1c mü· 
rndele ecillmez. 

- Yani hiC' bir hfıdi"enin vu. 
kuuna m~ni olmn;l.zsııuz, dt-ğil 
mi? 

çimenlik .. .Arkada fon olnrak 
meskün bir ada .. 
~adam StaC'l ile Roka. karşılıltli oy 

ı.uyorlnr. 

Şlegel do rolUnU almı§. Çocuklar, 
gUIU§Uyor, gemiciler alkı§lıyor, Hen 
rlct dansediyor. şarkı esöylUyor .... ve 
~ylece hayal \'e aşk içinde gUnlcr 
geçerken- gemiciler de biraz hanı.p oı. 
muş gemilerini tamir ediyorlar ve bir 
müddet bu a§k ve hayal tılemlnden 
ktun nldıktan sonra, denizin durulma 
smdan istifade edilerek yeniden yo!a 
c;ılulıyor, Stokholmo. varılıyor. 

' (2f eylül 1Sl2) 
BİR ADA VAHDi 

İsveç UçUncU Güsta\'tn eliyle btr 

Söz rnliniıı h<Kun:ı ~>ittiği lı,iıı 

!ııklrl.n her lritOOJğinl yt'rf.nc geUr • 
mi , 1hs:wm hmlndu olm:ız. t!crlm"; 
ne lm<Jıır değnıdur . 

NASU.ETTlN 

·vo ? 
uz Fl 

Saklarttln YCI§ 

cennet haline ge1mlııtı. Mcıdam Stacı Şimdiye kadar bilmediğiniz 
orada bir bomba tesiri yaptı. 1sveçll bir hesaptnn bahsedeceğiz: 
ıcr bu güzel romancıyı bUyUk bir he Yanş beygirlerinin hnldki 
yccanla ka!'§tladılar. yaşlarını bilir misiniz? Iki y<ı. 

Madam S~el. Aktris Henriet ile ~ındaki yarı:ı b~ygiri. bir yaşını 
birlikte sannt mUsıımerclcrl tertip et. gccmiı:: geçmemiştir. üç yacnndn
tl ... F:ı.lcat Staclin bu seyahatten nınk kiler de iki buçuk yaşındadır. 
sadı: Stokholm edebiyat muh.IUni c"". Böyle şey olur mu? diyeccksi.. 
lendırmek değildl. O mare§al Berna 1 niz Ba.kımz :mlatalım: 
dotu Napolyon aleyhine harekete tct• Bir yarış be:y-rri,."nin ya.CjI dai
vlk \'C nntaşmayn d'lhU etmek plft.nmt mn ktinunusaninin birinden baş. 
tatbik cdeC«1ktl. !ayarak h~p edilir.. Te:mmur..-
M.<ıdnm Stacl bu işler 110 meşgul. da doğan bir be\~İr, O senenbı 

ı~en Roka .ve şıcs ı gllzel sevgnnerı.. kfı.nunusanisinde bir yaşına gir_ 
n1n kalbi için mUcadele edlyorlardL miş sayılır Fakat hakılrn.tte 

Fakat gtlzcl f}Ö\'tllyo partiyi kazan. yalnız altı :ı°ylıktır. 
mı~lt. Niha:ret Şlegelden tamamen Bir çok yarış beygirleri de 
kurtulmağa. da muvaffak oldu. G!yom b~har mevsiminde, yahut yazm 
Şlegcl, Madam Stacli terkederek ma... doğarlar. Onu..'1 icin bu beygirle
rc§al Bernadot nezdlndo teklif <'dilen rin yaşlan nadiren söylendiği ka.. 
bir vazifeyi kabul ctU. dar bUyüktür. 

Fakat Rokanın muz:r..n!criyeU de 
pclt uzun mUddet devam etmedi. Bu 
genç f}l>valyenln d:ılmt takyidi, kıs. 

kançlıltlart mcahur Jmduıı sıkıyordu. 
Korln nrtık ııııktan ziyade siyasetle 

uğraşıyordu . .Fakat elyasot dala.vcre
ltritıdcn de yorulduğunu hlssett\. İ§te 
o zaman bir dott, ço't yakından ltcn 
dlsinl anlryacak bir nrkndaş aradL 
Yanı bnı:ııncl:ı ~ktan yanan fakat sı. 
yo.setc de kurban ghkn grnç blr zabit 
vardı. Fnlmt onu tat nın edemiyordu. 

O zamıın Jlenjam n Konstanı dU • 
şUndU. Onn ancal~ B ııjarr epin zekABı, 
lr.crll~i nnlııynn llir kucak olmuştu. 

1J:e.ıtuplar '1.l yeni bıışt n okudu. 
diç dc:tı~mlyord ı. Ağladı 

Bu go:ı: yaşları kı .ıuınc;.lıktan çıl 

- Şliı>lıesiz 
- O halde ". nadct'' sızın ıcın 

mukadderse, onun yolunu kesc
mc:.~'niz. O c;izı c;eker, bulur. Ye 
e~n · saadet'' semtinize uğrama. 
yacak, ve bütün ömriinüzoe bet.
baht o!a.caJ,sanız. "ı:;aadct" i 
kendinire <:ckme~e ve onun }olu· 
nu deği..,.tirmeifo mukt dir ol.Wi. 
lir misıniz? 

- Fakat siz cok <l-..rin düşü
nüyorsunuz. 1 nsan biraz da 
kendilerini nkl"'tmak mecburiye. 
1 indedirler 

- Ben, keneli h s.:ıbımn. böyle 
bir mecburiyet hi-: ~tmiyorum. 
f:n.adet. yolu u bulur ... kim'i~}e 
dam~maz, pelir, 'e sizi bul r. Ta. 
li yüzünüziı ~üldt n \'t>C ~. e. n•' 
''apsanız f.;ı,vdasızdtr 

- Bence 'tali 'e f::'.İndel: İnsa 
nın kendi avueunun !<'indedir. A_ 
me"ikeda iki vüz rLıilvon insan 
bu imanla cal f;ıv:..ır \'t' htıyatını 
kazanır Bir c-,k rri\c I<ınil cc
mivctle~ de ~un1 

' in nmak 
ınccburiveti vardır. H hu" J\ar. 
neci: "İnsan. J."eı di t lıır.i krndı 
vnratır!" divor 

~iz bu ın· ı~ ız 
m~·or ınusunuz? 

- inanmak lliruınunu r1uvu· 
yorum ve inanıyorum. 

- Bunn nefsinızd0 ckncdıni:t. 
mi? 

- Hc-ı1 c' <'ok d f:ı .. 
- Bir mi rıl zil rcd bihr mi ı. 

niz? 

dıran Roka.y:r bir kat daha çileden çs. 
kanyordu. 

.Tohn Roka, Aland adalnrmın gBifrl 
mcskfı.n kÖ§cs1ndo kalsnydılar hayat. 
ııınnm ne şekil aıacağmx tahln eder. 
ken dl.ğcr taraftan ôa Glyom Ş~ 
aynı hUlya ıç~de yll§IY'ordu. 

Her ikisi de bu küçtlk ndacıkt.& ya • 
fi dıltlan aşk saaUerini nnyorlardı. 

Fakat madam Stacl!n alın yazım o.. 
nu yenl maceralara stırtlkUlyorda. 

Fakat o gemilerinin karaya vurön. 
ğu ı;UnU, kUçWı; halt Rdad& lld. 
aro.smdıı. yo.şadığt nnlnn ve kudunm 
dalgalara lmrşı oynndıklnn tiyatro 
nsla unutamamıştır. 

- Bir değil bir çok misal zik
redebilirim. Bunlann en büyüğü 
şudur: Sizinle tanışmak istedim. 
Danma :yah'~r~ım. Bir sartla 
rozi oldu. 

- Neymiş o şart,.? · 
- Sizi üzmemelr. sizi sinirlen. 

dirmemek .• 
- Bm böyle konuf.lJlalardan 

sinirlenece!. kadar hasta &ği. 
lim. Hele çoeu.lc hiç değilim.· Bi
lnkis bu ~ibi rnlı'' .. ahase1erden ook 
ho!'i:lnnırım. 

- O halde sizi incitmediğim. 
den, sizi üzmedi~md n emin o
l:ıb1lirim, o}lc mi? 

S iptlesiz. Hir bir zaman ü. 
7.Ulrnu., ,-cya incinmi1 değilim. 
l fatta bu muhaverelerde büyük 
dersler aldığım icin sıze hasse· 
ten tcş~kkür ederim: 

- Demek ki benimle görüdli· 
ih~nüze memnunsunuz .• ? 

- ŞUphesiz memnunum. Çün. 
ku buı ncla her yerden cok daha 
fazla konu~mak ihtiyacım Jıisq:. 
diyorwn. 

- Benimle her .ı:;in konuşsa.. 
mz, sılahnaz nınıınız? 

- Hayır, Bilakis memnun olu. 
1 um. Dedim ya, ha.stshanede 
, alnızlık insanın ruhunu tazip 
dıyor. F~kat, buna imk!n var 
mı? Siz is güç sn.hihishrlzt lBir 
cocuk dadrsı gibi her g{lD, her 
"ı"t brnimlc nıeşgu1 n!arak.. 
~inız yn! 



ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

Kocam suratı asık yerine Eski bir bildik olan Lester Bakkalımızın önünde yol 
geçti ve otomobile birdenbi· Harkvaydı. Bizi gördüğü va · kapalıydı. Jak birdenbire 1 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZM,A 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOT ilN AaRILARINIZI DERHAL KESER. 

re yol verdi. kıt elini kasketine götürerek yolun daha karanlık kıyısın· t b d c·· d 3 K Al b·ı· H y d p il K l I J J · • .. ca ın a un e aıe ına ı ır. er er e u u utu arı srar a ateyını ... " 
- Affet Lola, bu hareket 11ezaketle sela-m verı·rdı· . Fa· da kiliseyi gölgelendiren ko· j 

. -~-------_,-------- .......... ---· bu herife layıktı. kat bu sefer sert bir çehre caman bir akça ağacının al· ~~~M-.ı"'!#M .. ~~ ~\L~QlW..il..L.il..-:/ 
Şehri geçtik. Gece kötüy · ile: hnda arabayı durdurdu. Evlenme le/dillen f ., ~ <>iarak birer totoğra.fi& (MedlÇ) r" 

dü, rüzgar uluyor ve araba· __ Saatt,,. dedı·, 55 m·ıı gı"dı'· Bana.. ~,.i a!! "los • zın ü t . .1 Ad · • d b. k ._ • Okumuş, biraz ut çalar, muslkl§f.. ~ • • e m racaa · till"'~ 
mızı a eta ıtıyor u: ır aç yorsunu:z. Çıldırdınız mı? - Y ar·ın ısmarlayacam • cas, sesi ve kendisi güzel ve muhte.fi ~ • 19 ya§mda, olgunluk ıaı gl 
Yagvmur damlası ca 1 - e>• vermı ... bir gen" ı .. aramaktadıt· ( m ara Nazik ve tntlı bir sesle ce- nız şeylerin bir listesini ha· ~cm, §lir ve edebiyat mezunu, kill. ~ "~ 
vurdu. Bir müddet hiçbir şey vap verdim: na vermız. türıu, sonbaharı hayatında, çocukJnız re:zs;.c Y::~~tanbtılda Dit~ 
söylemedik, sonra yavaş ses· .. ? fakir bir bayan; kendisini geçindi~ EN SON OAKl.KA ~A 
le: - Geç kaldık, erken don· - Ne yapacaksınız. cek ,,.e ömrünUn son gilnlerinl zevk ve Kanm elektrik taıntr l§lerlnde~ 

_ Bu adam dedim, deli . mek için ben acele ettim. - Oteberi alacağım. Müs ~tvk ile geçlndlrmelt ı.stiycn 60 yaşm otr genç. b.crhangı bl.r mil -IJ 
nin biri. Hızlı gi'Lmes~ni Jaktan rica 1 terih olunuz. Çok sakinim, 1 da. veya daha yaşlı bir zııtıa hayatmı Küçüli danlar ı<uponır :ıergün muntazaman :s saat~ 

d d b . f k b d d d k 1 birlruıtlrmek 1stiy0t' (Hülyalı kadm) (Bu kupona eCdenerek ...r·ndertıooe.k tAyall remzine müracaat. ...... ıı' 
Jak ılomurdandl. e en e enım. a at u a am an a urt'.l -,, · ıov .. .,.. d --•· ilkle lllf'W' A 

H k.k 'k b' k · · d B d k"k remzine müracaat. it arama °"' 1!11 verme UA.nlan ı:a &ıa ... ...., yaşm a ........ tır fflYL 
- Acaba ne diye misters a ı a:en. _naz~ . ır. a • ma ıslıyor um. eş a ı a ı Ji. Ya,,, 35, orta. boylu, b8lılt etinde DakJkıula parasız aetrodllecektlr • .l!l•. auyan. ortamektebln tl<!ncl I 

Kotesnaş bu herifi bize yol· dam oldugu ıçın hızı bıraz sonra elimde paketlerle ge • 1 ka.ra gözlU, kmrcık saçlı. lüks hayat. ıenme teklin röndereu okuyuootanıı kadar okumll§, eald yauyı bll::ı,ı 
Jadı? Kirayı peşin verdiği· üzdükten sonra bırakacak~ı leceğim ve Mister Levise bu tan b~lanmıyan, mükemmel ev l§leri mahfuz lc.al.mak tızcre aarlb adrealert· ~~~:03:;,za~ı:ı:Y !;:::~..ıı' 
miz halde bizden ne ir.'dyor? herhalde. Fak~t. Elmar .Levıs paketleri koymak için otur bilir, vaktile musiki sanatmda ve rad.. nı bUdlrmcJerl l.Aztm.) • ıı:ı yazısı gUzeı. ııae meZI>"'~,; 

- Anlamadım gitti. işe karışınca ışın şekh de · duğu yere ihtiyacım olduğu· yoda çalışmış bir dul, y~ı ile mu. ---<>-- gene;:. tUccar. mUtea.hhlt. mııııet'~ 
J k fk I fk 1. b g-İşti Elmar Harkvaya tah • .. 1· k b d tenaslp namus ve §Cre!ine ıtımat edl. """" "alışmak "•ere ı .. ararıı•" " a Ö e i ö e ı u mu • · . . nu soy ıyere onu ara a an lir devlet memuru, doktor veya tüc ıı;.... " ..... "'il P' 

k . · b J l ki f · b ya hususi blr mUesııeaede vuat bir çal~ ammayı çözmeye çabalıyor- 1 .ıramız ır usa ı a vazı e atlatacağım. Artık sa nm car, evine merbut bir bayla e\'lcn . tıcret mukabili <:abşmak istemektedir. Ayaa asgar1 s~ Ura ue 
du: sınden yuka~sına ~anşmama kalmadı. mek istemektedir. (M.C.) remzine fo.. (Ş.E. 18) remzine mUnıeaat. lS.U.A )remzıne mUracaat. "'-

- Belki de misters Kotes· ı sını ihtar ett1. Bu ıhta.r Hark Jak yolu geçti. Ben de a.• toğrat ve sarih adresle müracaat. • Kaba.taş lisesinin beşinci amıfm. • Allevt vazlyeu dolayısil~:~ 
DA« evi satmak niyetı'nded·ır. 1 vaym damarlarındakı lrlan• rabadan cık' .. ım. Endişem * Y8'J 33, boy, 1,63; kilo 60, saçlar da okuya.n bir genç, mai~tl.nl. temiDli te s'..ne aevam Gde::;o ~: tur'9f 
~ d I k t d Derhal · · y~ L · k ımrırcık. gözler koyu kahverengi göz. l.ı§ k ta &ene;. 111 arama ır. e ,~ Bize bunu söylememi11: ola · a 1 anını CO§ ur .u. geçmıştı. e evıstcn artı ıuk k 

11 
lmdiy kadar hl" ev • etmek için öğleden sonra c;:a ma zı ı~ıert yapar. dera vereb!llt· 

:s" tın kestı ve Jaka k l v d.. .. · l u arur, ıı e " temek~dir. Daktilo ve muhasebeden .; 
cak. Zira evi satmadan evvel ceza zap ı . urlu acagımız uşuncesıy e len.mernl§. içkl, oyun, kumarla alAkası anıa.r. Rlyazlyeal kuvvetlidir. (M. Pek nanı rcmzme mllracaat. r;ıY, 
bot bırakmaya razı olmıya• 1 uzattı. .. . . müteselli oluyordum. Ayağı- olmıyan, 35 lira maaşlı bir genç 18-S2 can) remzine müracaat. • Çall§kan genç blr tıayan ';I 
cak kadar tamahkardır. - Vak. ıa çok muteessıfuıı mı toprağa basınca geriye yaşlarında, ticarethane sahibi veya • Ortamektebln sektzlnci smıfmdn kfmyahane. yazıhane. mu:ı~~~ 

d d k d h • h dükk4 1a.D ı dlsl d rerzihane ve bunlara mUma:!I,. "I - Demek Levisin bir em• ama e ı, ar a a§ınızm a döndüm ve kendisini ka ve- evi ve nı o • ten ne ma • okuyan bir gem; ıo aramaktadır. Bir seselcrde aceıe ve elden bir ~ •,.. 
ı t·ıne tahammül edemem d b ki. -· . .. l d. di yardımda bulunab~ecek bir bayan- kırta.ııtyecı ve kitapeı dllkkD.nmda 4 el lak tellalı olduğunu sanıyor" care . • • . ~ e ıyecegımı soy e ım. ıa evlenmelt istemektedir. !ç gth·cyısı sene çalışmış olduğu lçtıı tezgtıntar tMaçka • Teo remzıne mur-~ 

d Q.l\O lığı tercih eder. (L.Ü.F) remzine mu. ~ .ı. 
sunuz. ı ı .. •'.:er.se.nız para cezasını ona Itıraz edecek ve sual soracak de girebilir. (H.B. T~•.·-lm M> remzi. • Eski ve yeoı narf!erl . ,,,. 

- Belki. o etmız. . . vakit bırakmadım, zira bir ne milracaat. racaat. yazar ve biraz da daktilo t' 

Uzaktan bir araba bize Levis elmı uzatarak: kavganın hazırlandığını his· /ş ve i~çr arıyanlar: •Ticaret llses1 son smıfmaaymı. 1 bayan. mUnwılp b!r ıv arri°t 
yaklaştı ve geçti. Karanlık - Münas.ip. dedi, hu kağı rediyor ve ona karışmak is • Ltscnln Fen kolundan mezun yi muhasebe, hesap ve muhabora\ A.~ K.~u:;::ı1;1:::ıt=tfeıı '' I 
her tarafımızı sarmıştı yal· dı bana verınız. temiyordum. muhtelif ortamekteplerde öğretmen b1Urim. Oğıeaen sonra blr mueıvıese sinde oltuyan bir genç, tizUt .JI 
nız yol telgraf direkler'i ara• J~k- öfkeyi~ ~rab?dan çık• Jlk yapJJU§,"hUBUs.t b'r çok talebe ye de çau~mıık üzere I§ aramalttayım vermektedir. l•. A. Fen) ,~ 

k- d L 1 den al ti§Urmiş bir genç, lise ve ortamek - (T.T.T. 183) remzine müracaat. 
sında nihayetsiz bir şerit gi• tı, agı 1 evısm e ın 

1 

tep talebelerine almanca. ve riyaziye • Lisenin ikinci smtfına devam ~ müracaat. 
b. ·d· d V · dı· k ı •- kt dl <HA) d bir U ı tinin bôzuk :;. Lise mezunu ve ıuıkerutd'~ ı uzanıp gı ıyor u. azı ye- · ;.. .. .. . f l . öcrsler! verme S&.eme c r. . en genç, ma vaz ye oımıyan bir gene;, ehv«;n bir ~ 
timi deg ... iı:tirmek ve arkaya -. ustunuze vazı e 0 mı remziııe müracaa.t. luğund:ın, tahsiline devam edebllmok ) rt 

3' k iş aramaktacıır. (İyi arkada~ 
Şöyle bir balanak üzere ye • yan ışe arışm. ayınız. 4 l 1941 ~ YUksck iktisat ,,.c Ucaret mektebi için öğleden .sonralan çalışmak tste • mUracaat. ~ 

Ca t F kat l • 1. banka "'Ubes!nden mezun, iyi. fransl%. mektcdlr. (Nurettin) remzine mtlra - 'I rimden kımıldanırken elimi - nınız 1•5• ~rse. a . 15.{0 Kıırışılt ~ıırkılar, ıo.oo Konuş· ... " YOkaek U:Usat ve ucaret 1 
Levisin valizinin üzerine koy ~.ımıtmayınız kı ışım aceledır. me. tlktısat Saati), 19.15 Saz eserleri ~~ :;;:a~=! ~~ :k:~~:·e::: ca:t.ortaokul bitirme tmtnıanmda binde okuyruı bir genç, orıao'·ıı" 
dum. Yabancı oturduğu yer Bütün gece burada kala • 39.so Ajans, 19·°'5 Klft.s1k Tllrlt mtızı· hangi huausı bir ticaret mU~sescısın. 1'1r dersten muvaffak olamamış. aynı belerme ceb!r ,hendese, fizik 'l 
den yarı kallCmıı::, bana dik mam. gi, 20·15 Radyo gazetesi, 20·'5 PiyNl!l ~ çaıııımak tııtomektCdtr. (Beyoğlu zamanda .allev1 vazlyeU bozuk olan coğrafya dersleri vermek ısta c1'1-

:ı- H d • ~arkılan, 21 .00 Ziraat takvimJ, :?l,10 a. t 1r k ;,.;1 " · iste kt d1 dlr. ( ( Bankayl remzine mdr8-"' dik bakıyordu. Ag"'zımdan - a ı canım, AJyon sokak, K milbey apar ıman b genç ·ız ,.-l§ma... me e r. tJ)f) 
Harkvay iki adamı boş Temsil, 22.00 Radyo salon orkestrası, No, 2 de Necm! Arana müracaat). tüıman Y.) remZine mllracaa.t. ;;,~ Bir sene ortamektepte ıs rYJ 

gayri ihtiyan hoğ:-.ık bir ses f k ~2.30 Ajans, 22.45 Radyo salon orkes· ,.. ~eni ve esld yazılan bilen, kayıt ., Orta.mektep mezunu, ııskerllkle calığı yapmı§, yükselt tahsil 4"'J 
ktı yere ayırmak istedi, . a at trası b!r genç, nzık, kimya, tabll141_,"1 çı · bereket versin ki ikisinin a ! 

1 

ve dakt1lo 1.§lcrlnde fevkalade kabi alAkaliı olmıyan 334 doğumlu bir genç vcrmelt lstemclttedir. (lll. 5611"" .J 
- Ne var Lola? l!r~ANtsUı. ur.ı.ıwtıır;sı llyctll 330 doğumlu bir genç ~ ara- !§ aramaktadır. DakWo kullanır. he. ,. 

- Hiç. raskın~ ~iremkeldid. Levi~ kJakm 1 ı·rı-~r maktadır. Herhangi husus! bir mllea- sap w yazı işlerinden anlar. (Edin 8) zın; ::yr:;:~\.uıtür tJz1k ~~ 
Levisin gözlerinden ürk .. ce etını ya a a ı ve ıs em • ş E R 1 R sese, ticarethane veya rcsm.ı dairede re111%lno müracaat. Türk genel, az zamanda. v0cıı;,_;. 

tüğümü Jaka söylemeğe lü· lesinin üzerine çıktı. Kocam 1 ~ r t Y A T R O S U çalI§ab!llr. Kefil de göstercbllir. {S.B. :ı: 36 Y&.§mda, yüksek tabsll g6r • ç!matz olanl:ı.rm bictmstzUıtlt, r~ 
sinirlerine hakim olarak ve 1 r E p g n A Ş 1 18) remzine milracaat. mllş içUmaı vaziyeti yerinde, aylık lü.zumsuz t:ıl.«manlıkları gtde~ııl 

zum görmedim. Fakat ya d oı:.Aıu KJ~~uxııA * Eski yazıyı mUkemmcl bilen, mu kazancı en az S00-<.150 ıtrıı. oıan bl.r " -~ etJ1Y 
hancıya bakmakta devam başını sallıyarak yerine ön· lf Akşam 20,ao cıa tıasebcdcn anlayan dakWoyu iyi kulla bay, cemiyet lçln.de yaşanıa81Dl bilir, te \'erebilir. {A.R. A.99> r 
ediyordum. O hala çok ra dü. Tamdık polis memuru HAMLET (5 oerde) nan, hukuk fakU1teslnde okuyan bir iyi konuşur. ev l.§leriDden anlar, ın. raca.at. ~ 
hatsız olan yarı ayakta du • bana hafifçe tebessüm etti (atik/al caddennde genç, tabsillne devam edebnmek tçln zumsuz kısluınçlıjtı bulunmıyao §CJI. ~ Fıı.y!Ul3 çini, scronll< -ve 'ol 
rur vaziyetini muhafaza edi· ve yolumuza devam etmemi· KOM€DI Y.ISMINDA çalışmak fhtıyacmda.dır. Bir o.vu~o.t eerbest, iyl giyinmesini bl.len 2f."'JO !~~:~1:~:~~n:::r:\1!~1~ut~~ 

·zi iı:aret ederek mo'<0sikleti veya bir tuccar ya.nmda öğleden aon yaşında bir b:ı.yanla taııışmıık ve an.. ~ 'il 'fşŞJ':tJ 
yordu. Ellerinden birisini :ı- Cuınartcsı gfuıdllz ıı:ıat 14 ek ralan çalıaşblllr. (A.T. 23) remzine lB§mak Lstemcktcdlr. Dul olmamnda san.atkAr iş aramal<tadır. 
paltosunun cebinden çıkar · ile uzakla~tı. Jak direksiyo· QOCUK OYu:-JU muracaat. mahzur yolttur. Yeter ki cocuğu bu • gidebilir. ı A.K. İ!!l rcm:;Inc ııı 1 ~ 
mıyordu, mayi gözleri yam nu aldı ve Grokforda kadar ~kı&m 20,SO da • Aııkerımıo lli§lğl olmıya.n use lunmasın. GUzel, mUtcnaslp vücuuu • Orta tahBUll, eski ve ~re11-e1' 
başında duran valizden ay. Kör Dövüşü mezunu bir genç, herhangi resmi ve. olması şartın. İade edileceğine emin W1 bUcıı b!r genç, klUplll< ~· 
rlımıyordu. "'·"'"'"',.,,,,.0&""•"" .. ""'•/'"'.:,,.,..."'..,"'•~ .... ~~~·~·~""""'""..:"'..,.,."""AO.""..:"""~Y.""'""""'""~ ... .,.."":..:""""""•"'-."".,,.. na mümasil btr iş aram~tsp~ 

... yere gldcblllr lMu:r:attcr pe 

Arkadaki pencerenin per· ·~ s a r a y 1 1 a r a r a s ı n d a mine müraenat. (! desini çektim. ;~ • ~ Uksclt tahs!llf bir geııç. 
_ Bu adam beni sinirlen· /' orta.mektep tnlebeıerine be!$:~ 

diriyor J ak. Boyuna pencere } l>imya, flzJk dersler! verfl1~ı'j . Abd .. 1 •t s R t• • mcktedir. (M.B.) remzine ııı rJ1 
den bana bakıyor. Biraz hız· 1 ~~ u hamı arayının aspo ını :(. Ltse son smıf uııcbe!i il 

.. J!~~~~~:!i.iült!t. ı, ~ eyh Ebu·· ıhu·· da ~~:::~::.~.~'.;.::::.'· " ı· 1 e t1t On scltiz YB.§Inda, ortl f Kocam biraz !laı:ırmıştı, zi· .} ·.~ 
:I' :: " mezunu. dakUlo bilen blr gA 

:~ng-~~ür~~:~rdfitmc!'::Pn 1 ~: · ramaktadır. <lo arayan) re1Y 
" racaat. ııtrl 

verdi· ~ M h d 1 d M h s • 7 • • Berlin s~no ve dakt!lO ~ 
-·Yollarbuhalde iken:~ eş ur Q an ırıcı a mut aım ın ~:::ı::ı~:::\~:~ı~ 

daa ızlı gidilmez. •• \pratik veya metodik), stell ıJlf 
- Biraz çabuk ol Jak. ~~ a 1 ık kahraman o~dukları ıo \·e tıcarı dcrsıer venrıeıct:~ 

.Dükkanlar kapanmadan ev- .~ 1 rebatan Neşe apartman ka.t j 

vel Grokforda ycılişmek iste· •• ao·· ru•a lmemı·s bı·r macera serı·sı· C>zturga mUrnC:ıaL "" · ·y hah k h ~ • Sinemacılığın ber uırtO f'!. / rım. ann sa a valtısı •4 tınlayan, 12 sene Bfoemacıııl< ;/ 
iÇin yumurta alacağım. ~ st ~ ı 

_ Sabahleyin erken ben ~ Mahmut Saimin gazetemiz için yazdığı bu hatıralarında iki §eytanet timsalinin müthi§ bir mücadele•ini, •ar-ay. •"4 ~~rc~~:~:~r~:t~~e~~dı:.
1

\ı,ıt' 
gider alırım. ·~da dönen entrikaları ve sultanların gizli kalmış aşk ve ihtiras maceralarım okuyacaksınız. ~ ztne nıurac:ı.ııt. 

RicaederimJak,birazhız :: . Yeni tefrikamızdan bir parça aıı!u~!i::::~=:.m:~~ 
lr. ~ resmJ veya husus1 bir otUe 

- Peki cicim. .,~ "Ay!e sultanın sarayında bir Handan vardı. On sekiz yaşında saraya getirilmiş ..• Safiye sultana benziyen bu i . .ı~ aramnklııd!r. (Kan:ıawar> 
Araba sı~radı ve sürat sa· ~· tesin ve güzel Cerkes kıziyle coktan mercimeği fırına vermiıtik. Sarayın harem bahcesinde too ve kücük bir ıh. ~~ nıUrncaat. 

atinin iğnesi birbiri ·arkası · .~ lamur ağacı vardı. Bir gece. ahcıbasınm üzerinde namaz kıldığı tahtayı mu\.faktan asırmıs, ıhlamur ağacına cı. ~~ 
na saatte 45, 50, 55 mili gös ~~ karmıs, üc catalı arasına verlestirerek dallar arasında adeta hir kanape husule getirmiıtim. Y eail vaoraklann ~~ 
terdi. Grokforda birkaç mil ~· örttitğii bu kanaoede thlamur cicekleri ara~ında Hand? nln sevismck ne bulunmaz bir zevk oluyordu bilseniz ..• ,, t:~ 
kalınca rüzgarın sesi arnsm· • B ' h / • ~ 
da bir motosikletin gürültü· :• U emsalSlZ Ve eyecan l maceıa eserznı ~: 

::,ı;.~;!~~i;;;;~a~h';.·: , :: Y .L\ R 1 f '-J O AN i Tİ BAR EN ~ 
rabamızın hizasında görün · ı; ~ 

dü:_:"s~b~~~~ak~~§ımasen :: Ha b SUtunl=rında ~ 
aetirdin Lola. ~ r ~ 

Yolun kenannda durmak •
4 bulacak ~ 

icap etti. Motosiklet 'ı.e d'.lr S S 1 n 1 Z • .. : 
du. Bu polisi derhal tanıdım. ~ >i• ~~~~--...,'-'.•A.•"""'?'~~·~··-·~A•6'6•0P'..oır.&•AY'~ 

Aldırınız: l•'j Aşaf.ıda reml7.1erl ~'1 f'.. 
lmyuoutanmrzm nıunıarıfll' (~ 
mcl\hıpları ldarcham•ınlı.d:.. 
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